
Про заходи щодо підготовки  

проекту бюджету Черкаської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

Відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України, враховуючи Бюджетну 

декларацію на 2022 – 2024 роки, схвалену постановою Кабінету Міністрів України від 

31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки» 

рішення Черкаської міської ради від 19.04.2017 № 2-1947 «Про затвердження 

Бюджетного регламенту Черкаської міської ради» (зі змінами), керуючись підпунктом 

1 частини «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

метою своєчасного та якісного складання проекту бюджету Черкаської міської 

територіальної громади на 2022 рік, виконавчий комітет Черкаської міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Встановити, що складання проекту бюджету Черкаської міської

територіальної громади на 2022 рік (далі – Проект) має здійснюватися на підставі 

діючих положень бюджетно-податкового законодавства, Прогнозу бюджету 

Черкаської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз). 

При цьому показники зазначені в Проекті можуть відрізнятися від показників, 

визначених в Прогнозі, у разі: 

- відхилення оцінки основних прогнозних показників економічного і соціального 

розвитку громади, врахованого при складанні Прогнозу; 
- прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів. 
2. Департаменту фінасової політики  Черкаської міської ради:

2.1. Забезпечити організацію роботи щодо формування Проекту на підставі 

діючих положень бюджетно-податкового законодавства, Бюджетного регламенту 

Черкаської міської ради та інших нормативно-правових актів, які стосуються 

складання Проекту. 

2.2. Провести аналіз попередніх розрахункових показників за кожним кодом 

бюджетної класифікації доходів та кодами економічної та програмної класифікації 

видатків і кредитування. 

2.3. Забезпечити доведення до головних розпорядників бюджетних коштів 

інструкції з підготовки  бюджетних запитів на 2022 рік.  

2.4. Провести аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками 

бюджетних коштів до Проекту, дотримуючись принципів на яких ґрунтується 

                  Від 22.09.2021 № 967



бюджетна система, а саме обґрунтованості, збалансованості, ефективності, 

результативності та цільового призначення і визначити доцільність їх включення до 

Проекту. 

2.5. Подати проект рішення про бюджет Черкаської міської територіальної 

громади на 2022 рік на схвалення виконавчого комітету Черкаської міської ради та на 

розгляд і затвердження Черкаській міській раді в строки, визначені бюджетним 

законодавством України. 

2.6. Провести обговорення проекту рішення бюджету Черкаської міської 

територіальної громади на 2022 рік після схвалення його виконавчим комітетом 

Черкаської міської ради, подати на розгляд Черкаської міської ради та оприлюднити 

їх на офіційному сайті Черкаської міської ради. 

2.7. У разі необхідності вносити пропозиції щодо врегулювання проблемних 

питань Міністерству фінансів України, Кабінету Міністрів України та Комітету 

Верховної Ради України з питань бюджету, активно співпрацювати з Асоціацією міст 

України щодо упередження проблемних питань. 

3. З метою формування проекту доходної частини бюджету Черкаської міської 

територіальної громади на 2022 рік та враховуючи розрахунки, які були надані при 

формуванні Прогнозу, забезпечити подання уточнених розрахунків обсягів 

надходжень у 2022 році: 

3.1. Департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради: 

- коштів від продажу земельних ділянок в розрізі земельних ділянок; 

- коштів від продажу права на земельні ділянки в розрізі земельних ділянок; 

- прогнозні показники надходження плати за розміщення зовнішньої реклами;  

- прогнозні показники надходження коштів пайової участі на утримання 

об’єктів благоустрою; 

- прогнозні показники надходження коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва; 

- у разі внесення змін до нормативно-правових актів або наявність проектів 

таких змін, які належать до повноважень департаменту архітектури та містобудування 

Черкаської міської ради, зазначити їх вплив на податкову базу бюджету м. Черкаси.   

3.2. Департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради: 

- коштів від оренди комунального майна; 

- коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності  до 

бюджету м. Черкаси в розрізі об’єктів; 

- коштів пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури м. Черкаси (погашення заборгованості); 

- у разі внесення змін до нормативно-правових актів або наявність проектів 

таких змін, які належать до повноважень департаменту економіки та розвитку 

Черкаської міської ради, зазначити їх вплив на податкову базу бюджету м. Черкаси.   

4. Відповідно до ч. 4 ст.78 Бюджетного Кодексу України доручити департаменту 

фінансової політики звернутися до ГУ ДПС в Черкаській області щодо надання 

уточнених розрахунків: 

-  про очікуване виконання бюджету Черкаської міської територіальної громади  

у поточному бюджетному періоді; 

- про прогнозний обсяг надходження доходів до бюджету Черкаської міської 

територіальної громади у 2022 році; 

-  про суму податкової соціальної пільги, наданої платникам податків у 2021 році 

та очікувані показники на 2022 рік; 



-  про очікувані втрати бюджету Черкаської міської територіальної громади (в 

розрізі податків) у 2022 році внаслідок наданих міською радою податкових пільг; 

- про заборгованість до бюджету Черкаської міської територіальної громади по 

податкам і зборам та шляхи її погашення. 

5. Департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради: 

5.1. Надати департаменту фінансової політики Черкаської міської ради уточнені 

прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку міста на 2022 рік у 

розрізі основних галузей економіки з деталізацією показників.  

5.2. Забезпечити затвердження до кінця 2021 року лімітів споживання теплової, 

електричної енергії, природного газу, води та інших енергоносіїв на 2022 рік в розрізі 

бюджетних установ, закладів та комунальних підприємств, які фінансуються з 

бюджету Черкаської міської територіальної громади. 

6. Виконавчим органам Черкаської міської ради – головним розпорядникам 

бюджетних коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади: 

6.1. Подати департаменту фінансової політики Черкаської міської ради у 

визначені терміни, які затверджуються наказом директора департаменту фінансової 

політики бюджетні запити за доведеними формами (з урахуванням вимог Інструкції з 

їх підготовки), до яких додати розрахунки, аргументовані пояснення та аналіз обсягів 

видатків з обґрунтуванням необхідності додаткової потреби. 

6.2. Забезпечити неухильне дотримання вимог частини четвертої статті 77 

Бюджетного кодексу України.  

6.3. Здійснити аналіз діючої мережі бюджетних установ, які утримуються за 

рахунок коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади та забезпечити 

роботу щодо її оптимізації та упорядкування, при цьому врахувати вимоги частини 

першої статті 51 Бюджетного кодексу України. 

6.4. Опрацьовувати запити, звернення, пропозиції щодо виділення коштів з 

бюджету Черкаської міської територіальної громади і враховувати їх у разі 

доцільності та можливості реалізації за рахунок коштів бюджету територіальної 

громади (виходячи з реальних фінансових можливостей бюджету територіальної 

громади та за умови, що вирішення порушених питань належить до компетенції 

органів місцевого самоврядування та видаткових повноважень бюджету 

територіальної громади, визначених Бюджетним кодексом України). 

6.5. Якщо бюджетний запит передбачає надання державної допомоги суб’єктам 

господарювання за рахунок бюджету територіальної громади у будь-якій формі, 

забезпечити в обов’язковому порядку надання копії рішення Антимонопольного 

комітету України, прийнятого за результатами розгляду повідомлення про нову 

державну допомогу або справи  про державну допомогу  відповідно до Закону 

України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», або письмово 

повідомити про їх звільнення  від обов’язку повідомлення про державну допомогу  з 

посиланням на положення зазначеного закону та нормативно-правові акти, якими 

встановлені відповідні умови для звільнення. 

6.6. З метою врегулювання всіх нормативно-правових аспектів при формуванні 

Проекту надавати на адресу департаменту фінансової політики пропозиції до 

текстової частини проекту рішення Черкаської міської ради «Про бюджет Черкаської 

міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)». 

6.7. Забезпечити представлення показників по відповідним структурним 

підрозділам Черкаської міської ради зазначених в Проекті при обговоренні проекту 

рішення «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік 

(23576000000)».  



6.8. При формуванні бюджетних запитів врахувати, що вартісний критерій для 

бухгалтерського обліку основних засобів з 01 січня 2022 року рішенням виконавчого 

комітету Черкаської міської ради від 28.07.2021 № 755 «Про визначення вартості 

необоротних матеріальних активів» встановлено відповідно до вартісного критерію 

основних засобів, визначеного Податковим кодексом України, без урахування ПДВ. 

7. Усім учасникам бюджетного процесу міста невідкладно надавати на вимогу 

департаменту фінансової політики Черкаської міської ради, у визначені ним терміни, 

детальну інформацію з відповідним обґрунтуванням і пропозиціями щодо підготовки 

та подання міській раді проекту рішення «Про бюджет Черкаської міської 

територіальної громади на 2022 рік (23576000000)». 

8. Головним розпорядникам бюджетних коштів бюджету територіальної 

громади розмістити бюджетні запити, включаючи інформацію про мету, завдання та 

очікувані результати, яких передбачається досягти при виконанні бюджетних програм 

на своїх офіційних сайтах та/або на офіційному сайті Черкаської міської ради не 

пізніше ніж через три дні після подання Проекту на розгляд Черкаської міської ради. 

9. Головним розпорядникам бюджетних коштів додатково забезпечити подання, 

в автоматизованому режимі інформації, що міститься в бюджетних запитах, з 

використанням комп’ютерної програми «Інформаційно-аналітична система 

управління  планування та виконання місцевих бюджетів «LOGICA», відповідно до 

розроблених та впроваджених Міністерством фінансів України форм в терміни 

встановлені департаментом фінансової політики.  

10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Р.В. Ткаченка. 

 

 

Міський голова                А.В. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2755-17
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради «Про заходи щодо 

підготовки проекту бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2022 

рік» 

 

З метою організації роботи при складанні проекту бюджету Черкаської міської 

територіальної громади на 2022 рік, своєчасного подання його на розгляд 

виконавчого комітету та Черкаської міської ради, враховуючи особливості складання 

проектів місцевих бюджетів на 2022 рік доведені листом Міністерством фінансів 

України від 12.08.2021 № 05110-14-6/25339, виникла необхідність винесення на 

розгляд виконавчого комітету Черкаської міської ради рішення «Про заходи щодо 

підготовки проекту бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік». 

Рішення розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, законів 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної 

інформації» та інших нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні 

відносини. 

Метою Заходів щодо підготовки проекту бюджету Черкаської міської 

територіальної громади на 2022 рік є впорядкування дій учасників бюджетного 

процесу при складані проекту бюджету Черкаської міської територіальної громади та 

підготовки рішення про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 

рік, враховуючи завдання та функції, що покладені на місцеві органи влади, 

визначення переліку заходів для забезпечення підготовки, складання та затвердження 

рішення про бюджет Черкаської міської територіальної громади  в строк визначений 

законодавством, забезпечення доступності інформації про бюджет територіальної 

громади. 

Рішенням пропонується врегулювати особливості складання розрахунків та 

визначання показників проекту бюджету Черкаської міської територіальної громади, 

організацію роботи з розробки, подання та аналізу бюджетних запитів. 

 

 

 
Директор департаменту                                                                             Т.І. Харенко 

 
 

Школьников О.В. 

33-78-62 
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